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السادة أسرة  ،DeKalb County School Districtتحية طيبة وبعد،
دائ ًما ما تكون بداية العام الدراسي الجديد وقتًا مليء بالحماس ،لكن هذا العام سيبدو مختلفًا .يسعدني بأن
الصفوف االفتراضية جارية على قدم وساق وأتطلع لبدء العام الدراسي الجديد بداية صحيحة .نحن على ثقة
بأننا سنجني من خالل تخطيطنا والتزامنا الحثيثين تجاه التميز افضل تجربة ممكنة لطالبنا للتعلم عن بعد.
بينما واجهنا بعض تعقيدات خالل هذا األسبوع ،تمكن طاقمنا من حل العديد من هذه المشكالت بد ًءا
باالتصال وانتهاء بالتسجيل .كل تحدي يمثل فرصة للتطور .أتوجه بالشكر الجزيل لألسر التي أعادت
األجهزة غير المستخدمة ألن هذا سيسمح إلدارة تكنولوجيا المعلومات بدعم طالبنا المحتاجين .أبليت بال ًء
حسنًا يا دائرة !DCSD
أود أن أحتفي هذا األسبوع بالمواهب الرائعة لطالبنا وموظفينا .لقد ألهم السيد  Mark Knowlesمن
 Early Learning Centerالطالب من خالل صف  .Bitmojiشارك ولي أمر الطالبة Corinne
كثيرا بتمارين الرسم وخاصةً
ذات الثالثة من عمرها بقوله "السيد  Knowlesرائع!!! تستمتع Corinne
ً
لوحة السيد  Knowlesالشخصية .تمكينها من فهم كيف تتخيل نفسها من خالل رسمة أمر ال يقدر بثمن.
كما أنها تحب دمج الموسيقى والقصص لتعزيز الدرس".
بك!
شكرا لك سيدة  Corinneعلى عملك الفني الرائع .لقد انبهرت ِ
ً
الصحة النفسية
نحن نراقب حاالت كوفيد  19وخطتنا التي تتناول إعادة االفتتاح .ومع بدئنا لهذا العام الدراسي ،نتذكر ما
تمثله جائحة كوفيد  19من صدمة جماعية تؤثر على األطفال في سن المدرسة وأسرهم بطرق غير
متوقعة .ولدى دائرة  DeKalb County School Districtخطة لمعالجة الجانب العاطفي والنفسي
والرفاه االجتماعي لطالبنا .اتصلت عضوة الكونغرس األمريكي  Lucy McBathبالدائرة التعليمية
للحصول على معلومات من إدارة الخدمات النفسية فيما يخص الدعم العاطفي والنفسي الذي سيتلقاه الطالب
واألسر في دائرتها االنتخابية .وفي  18أغسطس  ،2020عملت األخصائية النفسية المدرسية Alanna
ضا بشأن موضوع "كوفيد  19والصحة النفسية" .وقد قدمت
 Worksكأحد المشاركين الخبراء وقدمت عر ً
السيدة  Workمن خاللها عرضها التقديمي والنقاش معلومات حول اإلحصاءات المتعلقة بالصحة النفسية
لألطفال في سن المدرسة واآلثار النفسية للحجر الصحي على األطفال والتوصيات العامة لتقديم الدعم.
ونود أن نتوجه بخالص الشكر للسيدة  Alanna Worksعلى مشاركة ما توصلت إليه لضمان تقديم الدعم
المالئم للطالب والموظفين واألسر.
ومع دخلونا لعام دراسي جديد ،تظل قيمنا جز ًءا ال يتجزأ لما نقوم به كموظفين حكوميين .أثناء آخر
اجتماع لمجلس اإلدارة ،لم تتوفر معلومات بخصوص الخطة األساسية الشاملة قبل االجتماع .تعد الشفافية
مكونًا أساسيًا في عملنا في التعليم الحكومي .يُرجى مراجعة هذه المستندات حول الخطة األساسية الشاملة.
وفي الختام ،أشعر بامتنان شديد تجاه موظفينا الذين يعملون بال كلل وال ملل لضمان عمل دائرتنا وفقًا
صبرا شديدًا معنا ونحن نقدم تعلي ًما افتراضيًا في
ألعلى المعايير .أتوجه بالشكر لطالبنا وأسرنا الذين أبدوا
ً
بيئة وطريقة جديدتين .عطلة نهاية أسبوع رائعة!
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أكبر مشجعيكم،
السيدة  ،Cheryl Watson-Harrisالمشرف العام

